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Film, fortælling og samtale: ”Du som
er i himlen”
28.09.22
Kom med til en helt særlig aften i selskab med Soroptimist International Nyborg og Nyborg
Bibliotek, når vi sammen skal se den prisvindende, nye, danske film ”Du som er i himlen”,
høre om Marie Bregendahls 110 år gamle bog ”En Dødsnat”, som filmen bygger på, og

samtale om filmens perspektiv på piger og kvinders muligheder og vanskeligheder
henover et glas vin.

Aftenens program





19.00: Velkomst
19.05: Professor Anne Marie Mai fortæller om Marie Bregendahl og ”En Dødsnat”
19.30: Visning af filmen ”Du som er i himlen”
21.05: Samtalesalon, hvor Soroptimist International Nyborg er vært ved et glas vin

Marie Bregendahl og de barske livsvilkår på landet.
Marie Bregendahl (1867-1940) voksende op i et stort gårdmandshjem i Fly ved Skive,
indtil hun flytte med sin mand Jeppe Aakjær til København. I sit forfatterskab beskrev hun
nøgternt det cykliske liv på landet, hvor livets gang var bestemt af årstidernes skiften. Her
kredsede hun især om liv og død på landet og kontrasten mellem det mørke og det lyse
sind. Med en barsk realisme skildrede hun således livet på det samfund, hvor hun selv
trådte sine barnesko.

Filmen ”Du som er i himlen”
”Du som er i himlen” er en filmatisering af Marie Bregendahls ”En Dødsnat”. Filmen følger
tre generationer af kvinder på en gård i 1800-tallet. 14-årige Lise er den ældste i en stor
børneflok, og nyder den sidste tid på gården, inden hun skal rejse væk for at gå i skole.
Men da hendes mor går i fødsel, må den unge pige påtage sig ansvaret for sine søskende,
som bliver urolige i deres mors fravær. Som natten falder på, må Lise for alvor træde i
karakter, og barnlig opførsel må snart høre fortiden til.
”Du som er i himlen” har opnået stor anerkendelse i udlandet, hvor filmen på den
prestigefyldte San Sebastian International Film Festival vandt for både bedste hovedrolle
og instruktør. Filmen er instrueret af Tea Lindeburg, der har stået bag flere projekter for
DR og TV 2 samt Netflix-serien Equinox. På rollelisten ses bl.a. Lisbet Dahl, Thure
Lindhardt, Kirsten Olesen, Jesper Asholt og ikke mindst hovedrolleindehaveren Flora
Ofelia Hofmann Lindahl.

Billetter
Arrengementet foregår på (Bastionen) KinoVino i Nyborg og billetterne koster 90 kr. inkl.
billetgebyr.

